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Brazília magyar jezsuita hitküldérei
Báró Szluha János

A Dél-Amerikába került magyar jezsuiták közül Szentmártonyi Ignác sorsában
osztozott báró Szluha János is, aki nemcsak Brazília északi részének föltérképe
zésében vett részt, hanem megjárta Pombal őrgróf portugáliai börtöneit is.

Egyedül a Pallas Nagy Lexikonában találunk rá utalást, s azt is édesapja
révén. A Szluha (ikladi) báró és gróf-család címszó alatt tudatja, hogy "a család
tagjai közül Ferenc 1726-ban nyerte el a bárói rangot. Nagy befolyása volt mind
a királyra, mind a rendekre, ő bírta rá őket a pragmatica sanctio elfogadására.
János new fia (1723-1803) a jezsuiták rendjébe lépett, s mint ilyen, Dél-Ame
rikában misszionárius volt." A Kolozs megyei Gyalu községben 1725. aug~sztus
23-án született (s nem 1723-ban) Szluha János régi kisnemesi családból szárma
zott. Nagy Iván Magyarország családjai című jeles munkájában közli, hogy apja,
Szluha Ferenc, a jóeszű és jeles szónok 1709-ben érsekújvári kapitány, 1715-ben
már nádori ítélőmester, 1719-től egyszersmind Komárom megye alispánja. Az
1723-i országgyúlésen ő indítványozta a Habsburgok nőági örökösödésének tör
vénybe iktatását, s ezért kapta meg 1726-ban a bárói címet.

Szluha János - teljes nevén Szluha Nepomuki János - két testvérével" Ele
onórával és a katonai pályára lépett Györggyel korán félárvaságra jutott. Edes
apjuk 1729-ben elhunyt. Nevelésüket édesanyjuk, Konkoly-Thege Julianna irá
nyította.

Szluha János középiskolai tanulmányait Budán végezte, s ott már 13 éves
korában, 1738-ban belépett a jezsuita rendbe. Kiváló matematikus volt, ami
azonban nem akadályozta missziós hivatásában, sőt inkább elősegítettebetelje
sedését. A nagyszombati egyetemen tanult, majd Sopronba került tanárnak.

Elöljáróit már 21 éves kora óta ostromolta azzal a kéréssel, hogy elmehessen
a misszióba. A rend generálisa 1746. szeptember 14-én írt levelében tudomásul
veszi Szluha jámbor szándékát, és kilátásba helyezi annak megvalósítását. Szlu
ha kérvényében arra hivatkozott, hogy már a szerzetbe való belépésekor a ten
gerentúli missziók lebegtek a szeme előtt. A rend generálisa azt válaszolta, hogy
jelenleg olyan emberek kellenek a missziókban, akik tanulmányaikat már befe
jezték, vagy legalább nemsokára befejezik. Szluha a következő évben megújítot
ta kérelmét. amire a rend generálisának 1747. június 24-én kelt levele enged
következtetni. Eszerint Rómában Szluha nevét már előjegyeztéka missziók szá
mára azzal a föltétellel, ha nincsenek nyelvi nehézségei. Az általános rendfőnök
1749. március 22-én írt levelében vigasztalja, hogy Isten a szándékot tekinti: forró
vágyat akkor is, ha kérése esetleg teljesíthetetlen maradna; ha nem mehetne
misszióba, otthon is elég tér nyílik buzgolkodásának.

Szluha János nem mondott le elhatározásáról. A rend generálisa 1750. május
3O-án azt írja Szluha tartományfőnökének,hogy Portugália királya több mate
matikust vagy jártas geografikust kér Brazília számára, hogy az országot felmér-
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jék, és földrajzi térképeket készítsenek róla. Miután ezt a munkát befejezték,
majd apostoli hivatásuknak élhetnek. Rómából azt is megkérdezték, hogy
mennyire a1kalmasak erre. Köztük szerepelt Fáy, Szluha és Kailing. Miután min
den akadály elhárult, készülhetett a nagy útra. A bécsi rendtartomány főnöke,

Melczer Mihály bocsátotta útjára, s 1752-ben már Lisszabonban volt. Két másik
magyar szerzetestársával, Fáy Dáviddal és Kailing Józseffel együtt vitorlázott
Genovából Lisszabonba, várakozott a portugál fővárosban,majd továbbhajózott
Brazíliába. Valószínűleg ő az, akirol szerzetestársa, Fáy megemlékezik édesany
jához írt levelében. Leírja, hogy amikor a király fivérével, Emánuel herceggel
együtt ebédeltek a lisszaboni kollégiumban, a szerzetesnek állandóan a főherceg

mellett kellett maradnia, mert az annyira lelkesedett a magyarokért. Fáynak
édesanyjához írt leveléből tudjuk, hogy a portugál kikötőből 1753. június l-én
indultak útnak - összesen 17 misszionárius - a Divina Providentia new hajón

Huszonnyolc éves volt Szluha János, amikor 1753-ban a portugál-spanyol
gyarmatok közötti határ megállapítására a braziliai Maranon-misszióba érke
zett. A Magyar múlt Dél-Amerikdban című tanulmánykötetében Szabó László té
vesen ezt írja: "Szentmártonyi Ignác két magyar rendtársával, a már említett Fáy
Dáviddal és Kailing Józseffel együtt lépett partra Braziliában, és tíz esztendőt

töltött ott komoly tudományos munkával. Hű segítőtársat talált egy már régeb
ben ott tartózkodó magyar jezsuitában, báró Szluha Jánosban..." Ez tévedés,
hiszen Szentmártonyi nem Fáyval és Kailinggal érkezett Braziliába. Tény, hogy
Szluha sokáig munkatársa, hű segítőtársa volt Szentmártonyinak, de ő már
elóbb, 1749-ben, más adatok szerint 1751-ben érkezett Brazíliába, míg Szluha
csak 1753-ban. Fáy Dávid arról is beszámolt, hogy 1755-től együtt dolgozott
Szluhával a Pisiare folyó mellett a guajara indiánok között.

Szluha atyának jelentős része volt Maranhao feltérképezésében. Többek kö
zött ő állította össze a hatalmas folyam első pontos térképét. Kartográfiai mun
kájával nagy elismerést szerzett. Szluha rend- és hithirdető társa, Anzelm Eckart,
mint a földrajzi tudományokban jártas férfiú emlékirataiban azt írja, hogy Szlu
ha Jánosnak a missziós területről szerkesztett térképe azért a legpontosabb, mert
a legújabb észlelések alapján készült. A későbbi földrajztudomány is sokat hasz
nálta, és máig igen értékesnek tartja brazíliai térképeit és Brazíliában írt földrajzi
munkáját. Sajnos Szluha alig hét évig működött a misszióban, s onnan ő is
Pombal börtönébe került.

Több forrás - köztük Pinzger Ferenc - szerint Szluha atyát Pombal emberei
már 1759-ben visszaszállitották Portugáliába, és bebörtönözték, de ő a szeren
csés körülmények folytán hamarabb kiszabadult, mint rendtársai. Testvére, a
katonai pályára lépett Szluha György járt közben érte a portugál királyi udvar
nál. Tábornok bátyja, aki 1743-ban grófi rangot kapott, Kaunitz államkancellár
útján mindent elkövetett kiszabadítása érdekében. Bangha Béla közlése szerint
- Magyar jezsuiták Pombal börtöneiben - Khevenhüller, az akkori osztrák követ
írta Kaunitznak, hogy Pater Szluha, az osztrák szolgálatban álló gróf Szluha
tábornok testvére, ismételten felkérte, hogy érte közbenjárjon.

Itthon igen változatosan alakult az élete. 1760-1763 között Győrött, Nagy
szombaton és Sopronban mint tanár működött, majd 1763-1770 közt tábori
lelkész lett, végül a győri szeminárium rektoraként szolgált egészen 1773-ig, a
Jézustársaság feloszlatásáig. Halála évéről nincsenek biztos adataink. A Pallas
Lexikonban ugyan 1803 szerepel, de más források szerint 17~ban hunyt el.
Annyi bizonyos, hogy a Jézustársaság feloszlatása után még élt.
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